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Εισαγωγή: Οι ιατροδικαστικές ψυχιατρικές αξιολογήσεις μπορούν να παρέχουν

σημαντικά στοιχεία στις νομικές αξιώσεις των αιτούντων άσυλο τεκμηριώνοντας

τις ψυχολογικές συνέπειες των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και

εξηγώντας αυτά τα ευρήματα και τη συνάφειά τους στους δικαστές υποθέσεων

μετανάστευσης. Ωστόσο, οι δικηγόροι που ασχολούνται με την μετανάστευση

συχνά αδυνατούν να εντοπίσουν εκπαιδευμένους κλινικούς ιατρούς να διεξάγουν

αξιολογήσεις ψυχικής υγείας των πελατών τους που αναζητούν καθεστώς

προστατευόμενης μετανάστευσης. Η λήψη μέτρων κατά την περίοδο της

πανδημίας υποδηλώνει ότι η πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε υπηρεσίες

ψυχιατροδικαστικών αξιολογήσεων έγινε δυσκολότερη.



Σκοπός : της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της χρήσης της 
τηλεψυχιατρικής για την παροχή ψυχιατροδικαστικών αξιολογήσεων σε 
μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Μέθοδος : Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση  ερευνητικών άρθρων στην αγγλική 
γλώσσα, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Google Scholar», «Pubmed» και 
«Scopus», όσον αφορά την διεξαγωγή ψυχιατροδικαστικών αξιολογήσεων σε 
Κέντρα μεταναστών και αιτούντων άσυλο μέσω της τηλεψυχιατρικής 
υπηρεσίας.



Αποτελέσματα: Ένα απομακρυσμένο δικτύο τηλεψυχιατρικής μπορεί να  

παρέχει τη δυνατότητα στους ιατροδικαστές ψυχιάτρους  να αξιολογήσουν  την 

ψυχική υγεία μεταναστών και αιτούντων άσυλο και να διατυπώσουν  ένορκες 

βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν το  ιστορικό και τα διαγνωστικά συμπεράσματα  

τους. Ζητήματα όπως η ασφάλεια των πλατφορμών τηλευγείας, το απόρρητο 

των αιθουσών αξιολόγησης, η αδειοδότηση  και η ασφάλεια  των  

εξεταζομένων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.  

Συμπεράσματα: Η τηλεψυχιατρική αποτελεί μία αποδεκτή, ασφαλή και  

αποτελεσματική μέθοδος  ψυχιατροδικαστικών αξιολογήσεων στα κέντρα 

μετανάστευσης. 
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